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ข้อมูลพืน้ฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคมิ อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 บ้านน า้เคมิ เดมิเป็นหมูบ้่านเล็ก ๆ และมีพืชพนัธุ์ธญัญาหารอดุมสมบรูณ์ มีล าห้วยน า้เคิมไหลผ่านในราบหบุ
เขา ตอ่มาได้มีนายบงั  ขนัจอย ชาวบ้านห้วยเลิศ ต าบลนางพญา อ าเภอทาปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ ได้น าชาวบ้านเข้า
มาอยูป่ระมาณสิบกวา่หลงัคาเรือน ตอ่มาก็มีประชากรมากขึน้ 
 ทางการเห็นว่าสมควรตัง้เป็น
หมูบ้่าน โดยยดึเอาล าห้วยน า้เคิมเป็น
ช่ือของหมู่บ้าน (บ้านน า้เคิม) ตัง้เม่ือ 
พ.ศ.2476 แล้วชาวบ้านก็เลยยกให้
นายบัง ขันจอย เป็นผู้ ใหญ่บ้านคน
แรก บ้านน า้เคิมอยู่ห่างจากอ าเภอนา
หม่ืนประมาณ 41 กิโลเมตร บ้านน า้
เคิม มีวัด บ้านน า้ เคิม  มี โร ง เ รียน 
ปัจจุบันบ้านน า้เคิมมีประชากร 54 
ค รั ว เ รื อน  มีปร ะชากร  237  คน 
ประชากรน าถือศาสนาพุทธ ประ
อาชีพทางการเกษตร 
 ตามท่ีหมู่บ้านน า้เคิมและองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน  จงัหวดัน่านได้มีหนงัสือท่ี   นน 
1017/3188 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับ
สนบัสนนุ จดัตัง้ศนูย์พฒันาโครงการหลวงในพืน้ท่ีโครงการหลวง
ในพืน้ท่ีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน า้เคิม 
ตามการเรียกร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทาง
นายอ าเภอนาหม่ืน และผู้ ว่าราชการจังหวัดน่าน เน่ืองจาก
ประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ี
ต้องขยายผลกนัตอ่ไปเพ่ือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพืน้ท่ีให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และมีความยัง่ยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง  
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 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูงจึงมีหน้าท่ีส ารวจพืน้ท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิโครงการหลวง พร้อมทัง้
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง เพ่ือท าการวิเคราะห์พืน้ท่ีส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชนใน
เบือ้งต้น 

 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตัง้ 
   
  พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน า้เคิม  มีระดบัความสูงระหว่าง 200-1,200 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง โดยสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีมีระดบัความสงู ระหว่าง 500-600 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 26.80 ของพืน้ท่ีทัง้หมดมี
อาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงดงันี ้

ทิศเหนือ 
 ตดิตอ่กบับ้านต้นหนนุ ต าบลบ้าน
เวียง อ าเภอนาน้อย จงัหวดัแพร่ 

ทิศใต้  
 ตดิตอ่กบัจงัหวดัอตุรดติถ์ 

ทิศตะวนัออก 
 ตดิตอ่กบับ้านน า้ลีใต้  หมู ่8 
ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน 

ทิศตะวนัตก 
 ตดิตอ่กบัต าบลสวนเข่ือน อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

 บ้านน า้เคิมมีสภาพเป็นหุบเขากว้าง มีความลาดชนัปานกลาง จุดสูงสุดประมาณ 1,171 เมตร จุด
ต ่าสดุประมาณ 235 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง 
ท่ีตัง้บ้านมีความสูงเฉล่ียเพียง 264 เมตร มีพืน้ท่ี

ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร (36,229.70 ไร่) ตัง้อยู่
ในเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้น่าน ลุ่มน า้สาขาแม่น า้น่านส่วนท่ี 
3 ลุ่มน า้ย่อยห้วยน า้เคิม มีล าห้วยกุม ห้วยปลาดุก
และห้วยน า้เคมิเป็นทางหลกั ซึง่มีน า้ไหลตลอดปี  
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 ลักษณะดนิ 
  พืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน า้เคมิมีลกัษณะดนิตืน้และลกึปะปนกนัไปดินตืน้จะพบ
ตามพืน้ท่ีลาดชนั สว่นดนิลึกพบตามบริเวณท่ีราบต ่าและหบุเขา ความอดุมสมบรูณ์คอ่นข้างสงูแตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ก็
ขึน้อยู่กบัหินต้นก าเนิดของดิน การท าการเกษตร การอนรัุกษ์ไม้ และอตัราการพงัทลายของดิน 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภมูิอากาศของพืน้ท่ีขยายผลโครงการหลวงบ้านน า้เคมิ อยูใ่นเขตภมูิอากาศประเภทฝนเมือง

ร้อนเฉพาะฤด ูซึง่มีอากาศแห้งแล้ง และเปียกชืน้ ได้รับอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีพดัเอาความชุม่ชืน้
และเมฆฝนเข้ามาท าให้เกิดฤดกูาลตา่งๆ แบง่ออกเป็น 3 ฤดกูาลดงันี ้

  - ฤดฝูน ระหว่างพฤษภาคม-ตลุาคม มีฝนตกชกุ 
  - ฤดหูนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-กมุภาพนัธ์ ในเดือนธนัวาคม-มกราคม จะมีอากาศหนาวจดั  

  - ฤดรู้อน ระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน อณุหภมูิโดยเฉล่ียประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
 
 

แหล่งน า้ที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคิม 
  แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

  บ้านน า้เคิม ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้นา่น ลุ่มน า้สาขาแม่น า้น่านส่วนท่ี 3 ลุ่มน า้ย่อยห้วย
น า้เคิม มีล าห้วยกุม ห้วยปลาดกุ และห้วยน า้เคิมเป็น
ทางน า้หลัก ซึ่งมีน า้ไหลตลอดปี พืน้ท่ีลุ่มน า้ย่อยห้วย
น า้เคิมส่วนมากตัง้อยู่ในพืน้ท่ีชัน้คุณภาพลุ่มน า้ชัน้ 2 

และบริเวณตอนบนจะเป็นลุ่มน า้ชัน้ 1A ติดตัง้
สญัญาณเตือนภยัน า้ทว่ม-แผน่ดนิถลม่แล้ว 

 
  แหล่งน า้ที่ก่อสร้าง 
   น า้ประปา, บอ่น า้ตืน้, ฝายน า้ล้น, บอ่บาดาล, ถงัเก็บน า้ฝน 
  ป่าไม้ 

  โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน า้เคมิ อยูใ่นเขตพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติป่าฝ่ังขวาแม่น า้
ตอนใต้ ทัง้หมดซึ่งมีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็น
พืน้ ท่ีป่าอนุรักษ์ในบริเวณดังกล่าว พืน้ ท่ีส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากการท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชท่ีมี
ความมัน่คงต่อเศรษฐกิจ ท่ีเหลือเป็นพืน้ท่ีเป็นป่าต้นน า้ล า
ธาร ซึง่ห้ามมีการใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืน  
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 การคมนาคม 
  บ้านน า้เคิมตัง้อยู่ห่างจากอ าเภอนาหม่ืน 29 
กิโลเมตร โดยเป็นถนนลูกรังความชันค่อนข้างมาก ยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร ท าให้การเดินทางในฤดูฝนค่อนข้าง
ล าบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางระยะทาง 2 
กิโลเมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
 
 
 โครงสร้างพืน้ฐาน 

 การคมนาคมและการส่ือสาร บ้านน า้เคิมตัง้อยู่ห่างจากอ าเภอนาหม่ืน 29 กิโลเมตร โดยเป็นถนน
ลกูรังความชนัคอ่นข้างมาก ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ท าให้การเดินทางในฤดฝูน
ค่อนข้างล าบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางระยะทาง 2 กิโลเมตร 
โทรศพัท์มีเพียงโทรศพัท์ดาวเทียมของโรงเรียน ไม่มีสญัญาณมือถือ  และมีไฟฟ้า 
(ใช้สายส่ง)  จ านวน 54  หลังคาเรือน น า้ประปาจ านวน 2 แห่ง (ใช้ได้ 54 
ครัวเรือน) บ่อน า้ตืน้ จ านวน  6 แห่ง (ใช้ได้ 18 ครัวเรือน) ฝายน า้ล้นคอนกรีต 
จ านวน 1 แห่ง ถังเก็บน า้ฝน จ านวน  3  แห่ง (ใช้ได้ 14 ครัวเรือน) ร้านค้าใน
หมู่บ้าน  จ านวน 2 แห่ง- ไฟสาธารณะ  จ านวน 2 จุด หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง โทรทศัน์ จ านวน 36 ครัวเรือน ตู้ เย็น จ านวน 35 เคร่ือง  
รถกระบะ จ านวน 6 คนั รถจกัยานยนต์ จ านวน 44 คนั รถไถเดนิตาม จ านวน  9  คนั 

 
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 ประชากร 

บ้าน หมู่ท่ี เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

บ้านน า้เคมิ 7 คนเมือง 54 62 191 196 387 
รวม     387 

 
 

 ผู้น าชุมชน 
  นายวิโรจน์  อริยะ ผู้ใหญ่บ้านน า้เคมิ 
  นายธีรภตัร  ใหมย่า สมาชิก อบต. 
  นายนนทชยั  เณรเนือง สมาชิก อบต. 
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การศึกษา 
 โรงเรียนบ้านน า้เคมิมีครูจ านวน 3 คน นกัเรียน 28 คน ระดบัการเรียนการสอนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 1-6 และมีศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านเคมิ มีครูจ านวน 1 คน ดแูลนกัเรียนจ านวน 17 คน  
มีวดั 1 แหง่ ช่ือวดัน า้เคมิ มี พระ 1 รุป สามเณร 4 รูป 

  จากการส ารวจข้อมูลของหมู่บ้านในปี พ.ศ.2551 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 6 รองลงมาคือ ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 4  

  
การสาธารณสุข 

 ไมมี่สถานีอนามยั แตมี่ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชน
บ้านน า้เคมิมีอาสาสมคัรประจ าหมูบ้่าน(อสม.) 
 จ านวน 5 คน 
 
 การประกอบอาชีพ 
  ประชากรในหมู่ บ้านน า้ เคิมจะประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลักเช่นการปลูกข้าวไร่, ข้าวโพด, ท านา, ท าสวน
มะขามหวาน, ปลูกถั่วเหลือง และเลีย้งสัตว์เช่นเลีย้งวัว, ควาย ไก่, 
เป็ด, หม,ู ปลา, กบ และมีอาชีพรับจ้างค้าขาย 

  
รายได้ 

- 
 การถือครองที่ดนิ 

 การถือครองท่ีดนิของประชากรจะได้รับเอกสารสิทธ์ิจะมีการถือครองโดยมีโฉนด, นส 3 ก และสปก.4-01 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 พืน้ท่ีในโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคมิ 
  การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านน า้เคิม ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีท า

การเกษตรเช่นการท านาด า คิดเป็นพืน้ท่ี ร้อยละ 76.70 ของพืน้ท่ีทัง้หมดรองลงมาคือพืน้ท่ีสวนสกั และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ดงั
ตาราง 

ตารางจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

ลักษณะพืน้ที่ใช้ที่ดิน พืน้ท่ี(ไร่) พืน้ท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 

ตวัเมืองและย่านการค้า 468.75 0.75 1.3 

หมูบ้่าน 2550 4.08 7.04 
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ลักษณะพืน้ที่ใช้ที่ดิน พืน้ท่ี(ไร่) พืน้ท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 

นาด า 27787.5 44.46 76.7 

สวนสกั 4506.25 7.21 12.44 

พืชไร่ผสม 162.5 0.26 0.45 

ป่าเบญจพรรณ 250 0.4 0.69 

ป่าดิบเขา 56.25 0.09 0.16 

อ่ืนๆ 443.75 0.71 1.23 

รวม 36231.25 57.97 100 
  

แหล่งเงนิทุน 
  กลุม่ออมทรัพย์ กองทนุหมูบ้่าน กองทนุ กข.คจ. 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

 กลุม่ออมทรัพย์   มีสมาชิก 31  คน 
 กองทนุหมู่บ้าน   มีสมาชิก 38  คน 
 กลุม่สตรี   มีสมาชิก 9    คน 
 กลุม่เพาะเห็ด   มีสมาชิก 15  คน 
 กองทนุ  กข.คจ.   คณะกรรมการ 9    คน 

 
 ผลผลิตทางการเกษตร 

 1 ผลผลิตจากการท านา 
 2. ผลผลิตจากสตัว์ 
 3. ผลผลิตจากการประมง 
 4. ผลผลิตจากการท าสวนท าไร่ 
 5. ผลผลิตจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

 แหล่งท่องเที่ยว 
- 
ผู้ปฏิบัตงิาน 

นายวิชยั  ปัตถมสิงหไชย  ผู้อ านวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคมิ 
นายวฒันชยั  ด ารงหาญวิทย์ ผู้จดัการกลุม่โครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคมิ 
นายวฒุิพงค์  แก้วยศ  เจ้าหน้าท่ีประสานงานสนามโครงการขยายน า้เคมิ 
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แผนท่ีแสดงภูมิประเทศโครงการขยายผลโครงการหลวงน า้เคิม 
อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

 


